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INTRODUÇÃO 

               Com o fenômeno de envelhecimento da população mundial 

que está ocorrendo nesse momento, graças à maior expectativa de 

vida, acesso à saúde e ao saneamento básico, aumenta também a 

incidência de doenças ligadas às pessoas mais velhas. No Brasil, a 

população idosa representa hoje quase 15 milhões de pessoas, 

aproximadamente 8,6% da população. A expectativa é que esse 

número aumente ainda mais com a passar dos anos (IBGE 2000), 

pois os principais fatores que influenciam são: a diminuição de 

pessoas nascidas, maior distribuição de renda e saneamento básico  

(IBGE 2010).  

Lesão provocada por cárie radicular. 1 Lesão provocada por cárie radicular. 2 

METODOLOGIA 

            Para fazer essa avalição 216 voluntários responderam a um 

questionário contendo perguntas sobre: sexo, etnia, estado civil e 

escolaridade, formando o perfil sócio demográfico de cada participante. 

Além disso, responderam a questões sobre: profissão, rendimento 

individual mensal, se responsável pelo sustento da família, moradia e tipo 

de transporte que utiliza, formando o perfil sócio econômico.  

           A partir disso, os dados obtidos foram digitados em uma planilha 

Excel, para que assim fossem analisados pelo programa PAWS 17.0. , que 

fez testes do tipo Qui-quadrado e Exato de Fisher.  

 

RESULTADOS 
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CONCLUSÃO 

           Entre os avaliados que participaram da pesquisa, a maioria são 

mulheres (gráfico 4), isso pode ser explicado por elas estarem mais 

interessadas em participar de uma pesquisa relacionada à saúde, uma vez 

que os homens não são muito assíduos em relação à mesma. Além disso, 

pode ser pelo fato da pesquisa ter sido realizada em domicilio e em horário 

comercial, notando-se um número menor de homens em casa.  

         Observou-se que a porcentagem de participantes da pesquisa que se 

consideram brancas (gráfico 5) foi muito semelhante ao observado também 

nos últimos censos realizados pelo IGBE.  

         Através dos dados do gráfico 3, concluiu-se que os pesquisados não 

estão se casando, tendência que se observa no Brasil, ao invés disso 

preferem se unir ao companheiro sem registrar nenhum tipo de acordo civil 

ou religioso. 

  
 

          Através dos dados, o programa PAWS 17.0. alcançou os 
seguintes  resultados estatísticos . E por meio Excel foram feitos os 
seguintes gráficos: 
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Gráfico 1: patrimônio que possuem Gráfico 2: faixa salarial  

Gráfico 5: Etnia Gráfico 6: Escolaridade 

Gráfico 3: Estado civil Gráfico 4:  sexo 

OBJETIVO 

          O objetivo desse projeto é avaliar o perfil socioeconômico e 
demográfico de pessoas que apresentam cárie radicular.  


